
SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE®

WYELIMINOWANE WYCISKI 

Z POZIOMU IMPLANTU

- ZACHOWANE TKANKI 

MIĘKKIE

ROZWIĄZANIA Z CYRKONU 

I TYTANU NA PLATFORMY 

PROTETYCZNE OD 3,4 DO 

5,0 MM 

WBUDOWANY 

SYSTEM 

KODOWANIA 

PRZEKAZUJE 

KLUCZOWE 

INFORMACJE

Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie

wydajności  przy wykorzystaniu systemu pobierania

wycisku                        Encode® 

• Proste rozwiązanie, brak konieczności stosowania transferów 
wyciskowych, ani żadnych innych komponentów.

• Jedyne rozwiązanie CAD/CAM niwelujące urazowość tkanek 
miękkich.

• Precyzyjne, indywidualne łączniki z tytanu i cyrkonu, dostępne 
na platformy protetyczne od 3,4 mm do 5,0 mm.

• Kompatybilne ze skanerem wewnątrzustnym Lava™ C.O.S.
  i Cerec Omnicam. Od cyfrowego wycisku po indywidualne 

rozwiązanie protetyczne.



Model odlany na podstawie tradycyjnego wycisku
śruby gojącej                    Encode 

Model stworzony na podstawie skanu 
wewnątrzustnego śruby gojącej                  Encode 

Odzwierciedlenie w masie śruby gojącej 
                 Encode

Skan wewnątrzustny śruby gojącej
               Encode

BIOMET 3i może zaoferować specjalistom stomatologicznym, laboratoriom i co 
najważniejsze ich pacjentom, szeroką linię rozwiązań cyfrowej stomatologii 
zapewniających estetykę i precyzję –                 .

Nie ma potrzeby stosowania transferów  wyciskowych, ani żadnych innych 
komponentów. Lekarz pobiera jeden wycisk śruby gojącej                   Encode - 
(wcześniej znanej jako śruba gojąca Encode) wykorzystując skaner 
wewnątrzustny lub tradycyjną technikę pobierania wycisku. Na tej podstawie 
otrzyma on indywidulaną nadbudowę CAD/CAM                   wraz z koroną 
gotową do zacementowania.

Wybierz rodzaj wycisku (cyfrowy lub tradycyjny)

1. Pobierz wycisk.
2. Otrzymasz nadbudowę                  .

Specjalne kody umieszczone na okluzyjnej stronie śruby gojącej                  Encode zostają odzwierciedlone 
w masie wyciskowej lub zapisane przez skaner wewnątrzustny, a następnie przekazane do BIOMET 3i. Kod 
ten zawiera kluczowe informacje (głębokość osadzenia implantu, orientację heksu, średnicę platformy prote-
tycznej, rodzaj łączenia) potrzebne do zaprojektowania i wycięcia ostatecznej nadbudowy.

System Pobierania Wycisku Encode®

Śruba gojąca
                  Encode

Wycisk cyfrowy  Wycisk tradycyjny

Prezentujemy



Osiągnięcie precyzyjnej estetyki 

i zwiększenie wydajności nigdy 

nie było prostsze niż przy 

wykorzystaniu systemu pobierania

wycisku                    Encode.

Wyjątkowe wyniki kliniczne

Technik dentystyczny projektuje indywidualną nadbudowę z właściwą wysokością kołnierza, naturalnym 
profilem wyłaniania z uwzględnieniem okalających tkanek miękkich i zębów. Nadbudowy dostępne są 
w cyrkonie i tytanie.

BIOMET 3i opatentował system pobierania wycisku                  Encode

umożliwiający skan wewnątrzustny śrub gojących                 Encode, 

dzięki czemu możemy ochronić tkanki miękkie i osiągnąć optymalnie 

precyzyjny i estetyczny rezultat.

Brak konieczności wymiany 
śrub gojących oznacza 
lepszą i zdrowszą tkankę 
miękką.

Jeden wycisk – brak 
konieczności korzystania 
z transferów wyciskowych 
przekłada się na 
oszczędność czasu.

Korzyści 

Wycisk cyfrowy: 

Przewidywalność

Precyzyjna Estetyka Technologia

Efektywność

System pobierania wycisku                  Encode jest również dostępny 
ze standardowymi nadbudowami BIOMET 3i.

Specjalne kody na śrubie gojącej 
Encode dostarczają kluczowych informacji 
potrzebnych do zaprojektowania i wycięcia 
nadbudowy, prowadząc do bardziej 
przewidywalnych rezultatów klinicznych.

Opatentowany system 
pobierania wycisku
                  Encode
wraz ze skanerem 
wewnątrzustnym 
i technologią Robocast.



System pobierania wycisku                 Encode – 
tradycyjna metoda pobierania wycisku

Przypadek zaprezentowany przez:
Roberta G. Rittera, DMD, Jupiter, FL, USA

Ostateczne osadzenie korony 
pełnoceramicznej.

Rys.1 Rys.2 Rys.3

Rys.4 Rys.5 Rys.6

Przypadek kliniczny leczenia nierokującego
siekacza szczęki (12) u 58-letniej pacjentki.

Widok śruby gojącej 
                   Encode.

Model wykonany z twardego 
gipsu o niskiej ekspansji 

na podstawie wycisku 
poliwinylosiloksanowego 
z poziomu śruby gojącej 

                Encode.

Po zeskanownaiu modelu, 
wirtualnie zaprojektowano 

nadbudowę cyrkonową                .

Na modelu wprowadzono analog 
wykorzystując technologię 

Robocast. Nadbudowę 
cyrkonową               .

umieszczono na modelu celem 
przygotowania ostatecznej 
korony pełnoceramicznej.

Na implancie osadzono 
cyrkonową nadbudowę               .  

i dokręcono ją specjalną złotą 
śrubą przeznaczoną do 
łączników cyrkonowych   

                   .

Prezentujemy



Rys.4 Rys.5 Rys.6

Rys.7 Rys.8 Rys.9

Rys.1 Rys.2 Rys.3

Cyfrowe pobranie wycisku
Przypadek zaprezentowany przez:

Paulino Castellon, DDS, Dallas, TX, USA

Przypadek kliniczny odbudowy protetycznej 
na 3 implantach w szczęce u 54-letniej pacjentki.

Roboczy model szczęki 
wykonany z trwałego 

poliuretanu, posegmentowany. 
Dodatkowo roboczy model 

żuchwy.

Ruchome elementy 
odpowiadające każdej 

z tytanowych nadbudów         
                 .

Ostateczne tytanowe 
nadbudowy                  .

Ostateczna korona na modelu 
i na ostatecznej tytanowej 

nadbudowie                . 
Weryfikacja precyzji 

dopasowania.

Widok koron od strony 
okluzyjnej po ich ostatecznym 

zacementowaniu.

Zacementowane 
ostatecznie korony.

Widok od strony okluzyjnej po 
zeskanowaniu śrub gojących

                 Encode.

Cyfrowy obraz nadbudowy
              na implancie w miejscu 

zęba 22 przed jej 
wyfrezowaniem.

Śruby gojące                 Encode 
osadzone na implantach 

w miejscu zębów 14, 22 i 25.

Prezentujemy
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Wyłączny przedstawiciel BIOMET3i  w Europie Środkowej:

Dental Depot Wasio
Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: biura@dental-depot.com
Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78 
02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: biurowarszawa@dental-depot.com
www.dental-depot.com

Szukasz estetycznych rozwiązań dla Twoich pacjentów?

                  jest do Twojej dyspozycji!

Więcej informacji uzyskasz 
u swojego opiekuna BIOMET 3i

 lub na stronie 

www.dental-depot.com

Comprehensive
Treatment


